
 

 PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE 

ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021  

VZHLEDEM KE COVID-19 
(zkrácená verze) 

 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM 

ZDRAVOTNICTVÍ: 

 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.  

 Skupinová izolace, event. sociální distance.  

 Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační 

hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených 

u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného 

zdraví – tzv. semafor.  

 Opakovaná edukace.  

 
 S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, 

se kterými se dítě/žák/student nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato 
interakce, tím vyšší je riziko šíření onemocnění covid-19.  
 

 Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid 
prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné 
osoby atp.  
 

 Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální 
situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, 
lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního 
filtru apod.  

 
 
 
 

 



OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY 
 

 Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném 
rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.  
 

 Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.  

 Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy 
školy a pohybu osob před budovou školy.  

 Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, 
studijních skupinách či kurzech.  

 Od 1. září 2020 se předpokládá zavedení plošné povinnosti nošení ochranných 
prostředků dýchacích cest (dále jen „rouška“) v prostředcích hromadné dopravy a ve 
vnitřních veřejných prostorách, a to mimořádným opatřením MZd.  

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA 
 

 Škola průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační 
hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten 
neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 

 
 Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky 

infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.  

 
 U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u 

tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  
 

 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje 
ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a 
následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost 
takového postupu opakovaně upozorňuje.  

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY  

COVID-19 
 

 
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění 
(jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti 
svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat 
zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:  

 
 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – žák není vpuštěn do budovy školy 

za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,  

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 
dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a 



informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud 
toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,  

 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně 
dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k 
jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování 
zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze 
školy;  

 Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE 

ŠKOLY 

 
 Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí 

epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o 
protiepidemických opatřeních.  

 
 V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v 

rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě 
protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, 
vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý 
kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu 
(samostatná budova, pavilony), počet žáků ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve 
školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a 
především místní epidemiologickou situaci.  

 
 

 Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením 
MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více 
než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných 
situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší 
odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové 
zkoušky.  

 Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na 
jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, 
pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné 
skupiny. 

 
 Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat.  

 
 
 
 



DALŠÍ SOUVISLOSTI 

 
Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS 
nebo MZd jinak: 
 V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin  
Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v předchozím textu.  
Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.  
Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání 
samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).  
 

 


